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Witam serdecznie w kolejnym roku wydawania naszego Biuletynu. Postanowiłam policzyć ile to już lat
minęło od wydania pierwszego numeru. Liczyłam długo, bo nie mogłam uwierzyć… Pełne 9 lat za nami.
Rozpoczynamy dziesiąty rok pracy nad naszym skromnym wydawnictwem.
A wszystko zaczęło się od pomysłu Moniki Żukowskiej – Rubik, ówczesnej Przewodniczącej Rady
Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych, powstałej w listopadzie 2004 roku przy KUKP i Agnieszki
Pietkiewicz – sekretarza Rady. Agnieszka była pierwszym redaktorem Biuletynu.
Mam nadzieję, że wspólnymi siłami członków Towarzystwa uda nam się jeszcze długo kontynuować tę
pracę.
Z najlepszymi życzeniami spełniania wszystkich marzeń zaplanowanych do realizacji w tym roku zapraszam
do lektury – Katarzyna Asztabska, sekretarz PTKiDL

WYDARZENIA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POŚWIĘCONA SYTUACJI KARMIENIA PIERSIĄ
Monika Żukowska Rubik, IBCLC, CDL, Warszawa
Sharjah 7-8 grudzień 2014.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkunastu krajów z różnych regionów świata. Z Magdą NehringGugulską reprezentowałyśmy nasz kraj. Teamy narodowe w czasie krótkich prelekcji przedstawiały
sytuację karmienia piersią w szerokim kontekście obejmującym: politykę państwa sprzyjającą lub nie karmieniu piersią, prawodawstwo, zaawansowanie w realizacji inicjatywy Szpital Przyjazny Dziecku,
wskaźniki karmienia piersią, wiedzę personelu medycznego, działania podejmowane na rzecz promocji
karmienia, trudności wynikające ze specyfiki danego kraju czy regionu. Na zakończenie w podsumowaniu
teamy przygotowały krótki plan działania na przyszłość.
Było to niezwykle ciekawe doświadczenie dowiedzieć się, jak wiele różnych problemów może mieć
karmienie piersią zależnie od kraju i regionu, ale również jak bardzo niektóre z nich są podobne do naszych
– brak zainteresowania rządów promocją karmienia piersią, niedostatki wiedzy lekarzy i położnych,
szalejący marketing sztucznej żywności. Kraje są na różnych etapach realizacji Inicjatywy SzPD, część z nich
realizuje Inicjatywę Miasta Przyjaznego Dziecku. Większość krajów prowadzi krajowe statystyki wskaźników
karmienia piersią, pokazują one sukces bądź porażkę, ALE SĄ ZBIERANE!
Irlandia skarży się na brak wparcia karmienia piersią na poziomie narodowym (skąd my to znamy…), ale
prawie połowa szpitali położniczych ma tytuł SzPD, wskaźniki karmienia piersią powoli, ale rosną, chwalą
się fachowym wsparciem położnych, narzekają na słabe wsparcie lekarzy. Mają piękną akcję promocyjną,
w której wystąpiła topowa modelka Giselle Bundchen w 2013 roku.
W Turcji od 1983 roku co 5 lat bada się ogólnokrajowe wskaźniki karmienia piersią. Wskaźniki wyłącznego
karmienia piersią dzieci poniżej 6 miesiąca podwoiły się w latach 2003 - 2008 z 21,8 % do 41,6%. Nie są
jednak zadowoleni, bo mediana wyłącznego karmienia piersią wynosi około 2 miesięcy, przeważającego
karmienia piersią - 3,6 miesiąca, karmienia piersią ogółem - 15,7 miesiąca. W Turcji Inicjatywa SzPD jest
realizowana przez UNICEF i Ministerstwo Zdrowia. Obecnie 92 % szpitali (1007) ma tytuł SzPD. W kraju
realizuje się od 2002 roku inicjatywę Miasta Przyjaznego Dziecku (patrz strony UNICEF) (czy ktoś słyszał o
niej w Polsce?). Obecnie 81 miast posiada taki certyfikat, 48 zaś certyfikat Złotego Miasta Przyjaznego
Dziecku (warunki: wszystkie szpitale położnicze przyjazne dziecku (PD), własny monitoring co rok,
przynajmniej 75 % szpitali dziecięcych PD, przynajmniej 50 % placówek podstawowej opieki medycznej PD,
szkolenia personelu co 2 lata, „okiełznanie” marketingu i rynku sztucznej żywności, przynajmniej 10
inicjatyw społecznych miasta na rzecz karmienia piersią, zakłady pracy zatrudniające powyżej 150 kobiet
mają uzyskać certyfikat Przyjazny Matce).
W Meksyku w ostatnich latach obniżyły się wskaźniki karmienia piersią, opracowano więc narodową
strategię, by je poprawić, jest ona priorytetem zdrowia publicznego.
W Wielkiej Brytanii wskaźniki karmienia piersią są najgorsze w Europie - tylko 1% matek karmi wyłącznie
piersią w 6 miesiącu. Za to Rwanda ma wysoki odsetek dzieci wyłącznie karmi piersią poniżej 6-go miesiąca
- wynosi on 88%! Niestety w ostatnich latach obniżył się o kilka %. W pierwszym roku piersią karmionych
jest 95 % dzieci, w drugim – 83,5 %. Mediana karmienia ogółem – 29,4 miesiąca… W kraju problemem jest
wciąż wysoka umieralność niemowląt. Wśród celów działania znajduje się zapewnienie kobietom
możliwości urodzenia dziecka w placówce medycznej, odbycie przynajmniej 1 wizyty przed porodem
i promocja karmienia piersią. Lepsze wskaźniki karmienia piersią obserwuje się, jeśli dzieci rodzą się
w palcówkach medycznych. W promocji karmienia piersią wykorzystują tzw. rapid sms – telefon
komórkowy i tam jest przedmiotem powszechnie używanym. Kodeks Marketingu sztucznej żywności tam
nie istnieje.
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Filipińczycy stawiają na dobre ustawodawstwo chroniące karmienie piersią i szeroką współpracę wszystkich
organizacji specjalistów zaangażowanych w opiekę nad matką i dzieckiem, a więc stowarzyszeń:
pediatrycznego, ginekologicznego, perinatologicznego, położnych i pielęgniarek, dziekanów wydziałów
pielęgniarskich. Philippines Breastfeeding Network zaprosiło do współpracy kluczowych partnerów:
departament zdrowia, edukacji, grupy wsparcia matek karmiących, media i telekomunikację. Prowadzą
intensywne szkolenia dla studentów, rezydentów, lekarzy, położnych i pielęgniarek. Z niepokojem
obserwują wzrost zużywalności mieszanek wśród ludzi bogatych i biednych. W czasie klęski żywiołowej,
która nawiedziła kraj niedawno, borykali się z agresywnym zalewem mieszanek w ramach tzw. pomocy
humanitarnej.
W Indiach przychodzi na świat 26 mln dzieci rocznie. Badania wskaźników karmienia piersią prowadzone są
od 20 lat. Odsetek dzieci poniżej 6 miesiąca karmionych wyłącznie piersią nie wzrasta od wielu lat. Jest to
wynikiem pewnych obyczajów kulturowych, braku odpowiedniej edukacji kobiet, wpływów komercyjnych,
np. postrzegania karmienia butelką jako nowoczesnego, bez świadomości zagrożeń żywienia sztucznego.
Chiny realizują Inicjatywę SzPD, organizują kaskadowe szkolenia dla personelu medycznego szpitali
położniczych (wyszkolenie zespołów do pracy w terenie), tworzą platformę edukacyjną internetową,
internetowe szkolenia i sympozja, które może jednocześnie odbierać duża liczba osób. Zrealizowali we
współpracy z UNICEFEM chińskim świetny film promujący tworzenie w przestrzeni publicznej miejsc dla
matek karmiących piersią. Obejrzyjcie koniecznie: https://www.youtube.com/watch?v=mfYrF8JCblw
Hiszpanie w swoich działaniach na rzecz karmienia piersią nie mają wsparcia rządu. Planują wprowadzić
prawo chroniące karmienie piersią w miejscach publicznych. W promocję karmienia piersią w tym kraju
zaangażowane jest towarzystwo pediatryczne.
W USA problemem jest brak płatnego urlopu macierzyńskiego, urlop bezpłatny jest krótki 4-6 tyg., wiele
matek zatem wraca szybko po porodzie do pracy. 60% matek dzieci poniżej 1 roku życia pracuje
zawodowo. Wśród priorytetów swoich działań wymieniają potrzebę sensownych przerw w pracy oraz
zapewnienie matkom miejsc na odciąganie mleka innych niż toalety.
Prezentacja Magdy była przyjęta ciepło i z zainteresowaniem.
W Polsce mamy naprawdę porządny urlop macierzyński, mamy
również zupełnie dobre prawo i standardy postępowania – gorzej
z ich realizacją w praktyce i monitorowaniem. Inicjatywa SzPD
funkcjonuje u nas ponad dwie dekady. Promocją karmienia piersią
zajmują się prawie wyłącznie organizacje pozarządowe. Dużo
pieniędzy podatników wydaje się na refundację mieszanek, łatwo
dokarmia nimi, a system wsparcia matek po wypisie ze szpitala
działa słabo. Znajduje to odbicie we wskaźnikach karmienia piersią,
98% matek zaczyna karmić piersią po porodzie, po 6 tygodniach
karmi nadal tylko 46% (dane MZ). Trudno te wskaźniki porównywać
ze wskaźnikami pochodzącymi z innych krajów, bo nie są zbierane
w jednakowy, ujednolicony sposób. Jak by na to nie patrzeć,
wygląda niedobrze…
Konferencja odbyła się w pierwszym w regionie Bliskiego Wschodu,
mieście realizującym kampanię przyjazną dziecku – Sharjah,
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Sharjah przystąpiło do realizacji programu w 2011 roku zgodnie
z decyzją Jego Wysokości Szejka Sultan Bin Mohammed Al Quasimi. Szejk jest lekarzem; uznaje on
karmienie piersią za bardzo ważny element polityki zdrowotnej regionu i kieruje na ten cel odpowiednie
środki, które zapewniają stworzenie w mieście warunków przyjaznych dla karmienia. Kampanię objęła
patronatem małżonka szejka Jej Wysokość Sheikha Bodour bint Sultan Al Quasimi. Celem kampanii jest
stworzenie wszystkim matkom możliwości karmienia piersią swoich dzieci przez dwa lata, by „zapewnić im
dobry start w życie zgodnie z planem Stwórcy”.
Kampania obejmuje cztery filary: wszystkie placówki ochrony zdrowia, zarówno szpitale jak i placówki
opieki podstawowej będą spełniać kryteria Inicjatywy Szpitala Przyjaznego Dziecku (10 Kroków) i Centrum
Zdrowia Przyjaznego Dziecku (Plan 7 punktów -UNICEF UK 2002), miejsca pracy zdobędą certyfikaty
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Przyjazne Matce zapewniając pracownicom pokój do karmienia lub odciągania mleka, odpowiednie
przerwy w pracy oraz tworzenie grup wsparcia, wszystkie miejsca publiczne (muzea, centra handlowe,
place zabaw itd.) zapewnią miejsca do karmienia dzieci piersią i ochronę przed promocją sztucznego
żywienia, przyjazne karmieniu piersią będą również wszystkie żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi do 2
roku życia – będą informować matki, jak podtrzymać laktację i kontynuować karmienie, zapewnia im
miejsce do karmienia lub odciągania, będą także realizować program edukacyjny wśród dzieci
przedstawiający kulturę karmienia piersią jako normy. Certyfikaty przyznawane są na 3 lata, wszystkie
placówki mają uzyskać je do 2015 roku. Zakazane są jakiekolwiek formy reklamy sztucznego żywienia.
Mieliśmy okazję zobaczyć kilka takich miejsc w Sharjah – żłobek dla dzieci pracownic Centrum
Konferencyjnego oraz kilka pokoi dla matek karmiących na mieście, estetycznie urządzonych, czystych,
zaopatrzonych w ciekawe, starannie wydane materiały nt. karmienia piersią.
Toteż przykry widok stanowiło oznakowanie pokoju dla matek i dzieci na lotnisku we Frankfurcie…
Konferencję poświęconą karmieniu piersią poprzedziła międzynarodowa konferencja pediatryczna
poświęcona typowym zagadnieniom pediatrycznym, a kilka wykładów - tematom laktacyjnym i to
w pierwszym dniu trzydniowej konferencji: jak zapobiegać tragediom u dzieci karmionych piersią –
prowadzenie żółtaczki, rozpoznawanie odwodnienia i niedożywienia, a przede wszystkim ich czynników
ryzyka, hipoglikemia, żółtaczka jako problemy adaptacyjne, wcześniaki i późne wcześniaki, co nowego
w badaniach i jakie to ma znaczenie praktyczne. Nie usłyszałyśmy zbyt wielu nowych rewelacji, a więc
wygląda na to , że specjaliści ds. karmienia piersią w Polsce są na bieżąco! Wykłady prowadzili min. Prof.
Mike Schanler i prof. Arthur Eidelman, współautorzy dokumentów AAP i protokołów ABM, które dobrze
znamy. Wspomniano o ostatnio opublikowanych badaniach glutenu – Amerykanie nie mogą się nadziwić,
że Europa nadal upiera się przy wczesnym wprowadzaniu posiłków uzupełniających w momencie, kiedy
wykazano właśnie, że wcześniejsze wprowadzenie glutenu nie ma żadnego znaczenia w prewencji celiakii.
W USA żywność uzupełniającą wprowadza się po 6 tym miesiącu, a nie pomiędzy 17 i 26 tygodniem… To
jednak interesujące, jak odmiennie można interpretować te same badania naukowe… Czy to tylko
perspektywa geograficzna?
Zaciekawił mnie warsztat „Nie mogę/nie będę karmić piersią mówi matka- co powinien powiedzieć/zrobić
doktor”. Spodziewałam się, że dostanę cudowny klucz/sposób/metodę, który sprawi, że będę wiedziała, jak
przekonać pediatrów, by wspierali karmienie piersią i skutecznie pomagali matkom. Tymczasem warsztat
był poświęcony temu, jak pediatra powinien rozmawiać z matką o korzyściach karmienia dla dziecka, dla
niej, dla społeczeństwa. Podstawowe sprawy: mniejsze ryzyko otyłości, SIDS, chorób infekcyjnych, lepszy
rozwój poznawczy (Eistein był karmiony piersią 3 czy 4 lata), o różnicach między mlekiem kobiecym
i sproszkowanym - „Twoje mleko nie jest takie samo, jak mieszanka” –mniej białka, lepszy skład tłuszczy,
lepsza przyswajalność makro mikroelementów. Może to jest właśnie ten klucz i lekcja, której polscy
pediatrzy jeszcze zupełnie nie przerobili…
Na fot. czestnicy konferencji

4

Dodam na koniec, że wśród sponsorów konferencji NIE BYŁO firm mieszankowych i butelkowosmoczkowych ani tym bardziej sesji sponsorowanych przez nie.
A żeby taką konferencję przeżyć, trzeba było wyjechać daleko…
Z noworocznymi uściskami dla Koleżanek Konsultantek i Doradczyń
Monika Żukowska-Rubik
2 styczeń 2015
Więcej zdjęć na stronie www.laktacja.org.pl

II KONFERENCJA POLSKIETGO TOWARZYSTWA KONSULTANTÓW I DORADCÓW LAKTACYJNYCH

Beata Sztyber, CDL, Warszawa
W dniach 12 – 13 grudnia W Warszawie odbył się II Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa
Konsultantów i Doradców Laktacyjnych pod hasłem „Skutecznie o laktacji i karmieniu piersią . 10 lat i co
dalej?” Konferencja odbyła się w murach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Było to swego
rodzaju podsumowanie dziesięcioletniego okresu działalności wykształconych i certyfikowanych
specjalistów ds. laktacji IBCLC i CDL. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo
Konsultantów i Doradców Laktacyjnych oraz Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki
o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, partnerem było Centrum Nauki o Laktacji.
Otwierając konferencję Beata Sztyber i Monika Żukowska-Rubik przywitały zgromadzonych gości
i przypomniały historię ruchu laktacyjnego. Wymieniając jego współtwórców i patronów, wspomniały
o ogromnym dorobku specjalistów ds. laktacji, którzy promują karmienie piersią w swoich miejscach pracy,
karmią wcześniaki mlekiem matki, publikują i prowadzą badania naukowe, szkolą personel medyczny,
a przede wszystkim wykonują pracę u podstaw – pomagają matce i dziecku. Szczególne podziękowania
skierowano do Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. Ewy Dmoch –Gajzlerskiej, która mocno
wspiera działalność całego ruchu. Podkreślono także ogromną pozytywną rolę Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, dzięki któremu mogły powstać liczne, prezentowane na konferencji badania.
Przypomniano również, że program „Skutecznie o laktacji i karmieniu piersią” jest realizowany od 2012
roku pod patronatem Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotra Małkowskiego. Jako pierwszy głos
zabrał krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii i położnictwa - prof. Stanisław Radowicki odnosząc się
do zmian w systemie opieki okołoporodowej która jest obecnie bardziej przyjazna matce i dziecku. Podczas
dwóch dni konferencji odbyły się trzy sesje plenarne i warsztaty. Po pierwszym dniu pracy umysłowej dla
odprężenia pokazano film o wizytówce Warszawy powojennej pt. „ Pałac” w reżyserii Tomasza Wolskiego.
Kontynuacją tego wątku była wycieczka do Pałacu Kultury i Nauki następnego dnia. Wieczór uczestniczki
spędziły na uroczystej kolacji uświetnionej występami chóru o wdzięcznej nazwie „Rozśpiewania
Warszawskie”. W ramach niespodzianki odbyła się debiutancka wystawa Agaty Kobiereckiej na której
pokazano torebki zabytkowe i współczesne. Konferencję zwieńczyła bardzo interesująca i gorąca dyskusja
gości okrągłego stołu i uczestników , po której przedstawiono wyniki konkursu w ramach sesji plakatowej.
Nagrodzono autorów plakatów:
Piątkowska J.: „Niedożywienie dzieci karmionych piersią”.
Słodkowska Z., Wesołowska A., Wilińska M: „The Influence of Mother’s Cooperation with the human Milk
Bank on Their Decision about Breastmilk Feeding”.
Walewska D., Bączek G.: „Zalecenia żywieniowe dla kobiet w okresie laktacji”.
Wyróżniono autorki:
Drozdalska W., Sierzan M., Prachnio K., Wiśniewska M., Mrożek A.: „Mamo zapewnij mi zdrowy start”.
Poniżej reklama jednego ze sponsorów Konferencji.
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DEBATA SEJMOWA
5 lutego br. odbyła się kolejna debata sejmowa Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów Otyłości z udziałem członków naszego Towarzystwa jako ekspertów. Tytuł
debaty: Naturalne karmienie niemowląt i dzieci.
Urszula Beranatowicz-Łojko i Magdalena Nehring-Gugulska godnie reprezentowały środowisko
konsultantów i doradców laktacyjnych.
Całość warto zobaczyć i posłuchać:
www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#FB934E4D0476AAACC1257DC600317CD7

A to pokłosie DEBATY SEJMOWEJ z 18 grudnia 2014 r.

PORADY LAKTACYJNE WYMAGAJĄ REGULACJI
USŁUGI MEDYCZNE
Autor: Katarzyna Lisowska/Rynek Zdrowia
17 stycznia 2015
www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Porady-laktacyjne-wymagaja-regulacji,148224,8,2.html
Szacuje się, że obecnie w Polsce większość kobiet po porodzie zaczyna karmić swoje dziecko piersią, a w 4. miesiącu
robi to już tylko 31%, natomiast w 6. miesiącu zaledwie 14%.
W opinii specjalistów w sytuacji, gdy szpitale nie są zobowiązane do zatrudniania doradców laktacyjnych ani do
posiadania odpowiedniego sprzętu, który wspierałby proces laktacji oraz przy braku refundacji procedury laktacyjnej,
trudno spodziewać się, że w Polsce będzie przybywało dzieci prawidłowo karmionych w sposób naturalny.
Tym bardziej, że lekarze są coraz częściej wciągani do promocji produktów mlekozastępczych. Zdarza się, że młode
matki w gabinetach lekarskich zamiast wsparcia w sytuacji trudności z laktacją otrzymują próbki preparatów
mlekozastępczych.
Prof. Anna Dobrzańska, krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii, zwraca uwagę, że błędy jakie dziś popełniane są
przy żywieniu małych dzieci, w konsekwencji przyczyniają się do rozwoju u nich chorób cywilizacyjnych, jak cukrzyca,
otyłość, nadciśnienie i choroby metaboliczne.
- Od czasu płodowego do pierwszych trzech lat żywienie kształtuje metabolizm człowieka. To właśnie w tym okresie
decyduje się, czy w kolejnych latach życia wystąpi u nas ryzyko pewnych zachorowań. Niestety, 93% matek nie
stosuje się do zaleceń żywieniowych dla niemowląt - zaznacza konsultantka.
Resort zapowiada, że się tym zajmie
Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że wdroży kartę przebiegu ciąży; w takiej karcie wpisana ma być dodatkowa
porada laktacyjna i edukacja w tym zakresie dla ciężarnych. Resort podkreśla, że w standardach opieki
okołoporodowej zapewnia się poradnictwo laktacyjne.
Aby obowiązek ten był jednak skuteczniej realizowany, ministerstwo planuje wprowadzić nowy przepis, który będzie
nakładał na szpital dodatkowy obowiązek.
Jeżeli położnica opuszczając szpital nie dokona wyboru położnej to lecznica będzie musiała poinformować o tym
fakcie odpowiedni dla młodej matki ośrodek opieki zdrowotnej, by w ten sposób zapewnić jej opieka położnej zapowiada resort.
Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki zapewnił, że MZ dostrzega problem niedostatecznej edukacji
w zakresie wpływu karmienia piersią na zdrowie dziecka. Dlatego, jak zapowiedział, resort planuje również działania,
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które mają wspomóc promocję karmienia mlekiem kobiecym.
Na apel ekspertów dotyczący refundacji procedury laktacyjnej ministerstwo na razie jednak nie się nie wypowiada.
Jak przyznała nam prof. Barbara Królak-Olejnik, prezes Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców
Laktacyjnych, jest to spowodowane m.in. tym, że obecnie to sami zainteresowani muszą pokryć koszt związany
z odbyciem odpowiedniego szkolenia w tym zakresie. W zamian zyskując niewiele.
Osoba, która przejdzie takie szkolenie (blisko 200 godzin zajęć teoretycznych i praktyki) nie otrzymuje z tego tytułu
formalnie żadnych uprawnień. Doradca laktacyjny nie jest bowiem ani zawodem, ani specjalizacją.
Potrzebny program zdrowotny
Prof. Królak-Olejnik również zwraca uwagę na to, że chociaż mamy przepisy dotyczące zwiększenia odsetka
karmiących piersią, to w praktyce nie są one realizowane.
Od dwóch lat obowiązują nowe standardy dotyczące opieki okołoporodowej. Wpisano w nie promocję naturalnego
karmienie. W przepisach zaznaczono, że w przypadku stwierdzenia nieskutecznego karmienia piersią, personel
szpitala jest zobowiązany zdiagnozować problem i wdrożyć postępowanie zgodne z aktualną wiedzą na temat
laktacji, w celu umożliwienia skutecznego nakarmienia noworodka mlekiem matki z piersi, a jeżeli nie jest to możliwe
- odciągniętym mlekiem matki.
Zapisano także, że noworodkom karmionym piersią nie wolno w szpitalu podawać do picia wody, roztworu glukozy
oraz dokarmiać sztucznym mlekiem początkowym, jeśli nie wynika to ze wskazań medycznych.
- Praktyka pokazuje, że blisko połowa matek zaczyna dokarmiać dziecko sztuczną mieszanką jeszcze w trakcie pobytu
w szpitalu. Personel szpitala nie reaguje na takie sytuacje - komentuje prof. Królak-Olejnik.
Dlatego w jej opinii trzeba położyć nacisk na większą edukację personelu medycznego w zakresie znaczenia żywienia
niemowląt mlekiem matki. Specjalistka podkreśla, że potrzebny jest także program zdrowotny promujący karmienie
piersią.
Mleko matki jak lek
- Wiemy, że dzieci matek karmiących piersią rzadziej chorują i zdecydowanie rzadziej są hospitalizowane.
W przypadku wcześniaków przebywających na oddziałach szpitalnych karmienie mlekiem matki zmniejsza zaś ryzyko
zakażeń szpitalnych oraz innych powikłań, a rośnie szansa na powrót do zdrowia - wyjaśnia prof. Królak-Olejnik.
Przypomina, że w Holandii przeprowadzono badania, które jednoznacznie wskazały, że wyłączne karmienie piersią
w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia pozawala zaoszczędzić ok. 250 euro na kosztach ewentualnego leczenia dziecka.

Szacuje się, że obecnie w Polsce większość kobiet po porodzie zaczyna karmić swoje dziecko piersią, a w 4. miesiącu
robi to już tylko 31%, natomiast w 6. miesiącu zaledwie 14%.
W opinii specjalistów w sytuacji, gdy szpitale nie są zobowiązane do zatrudniania doradców laktacyjnych ani do
posiadania odpowiedniego sprzętu, który wspierałby proces laktacji oraz przy braku refundacji procedury laktacyjnej,
trudno spodziewać się, że w Polsce będzie przybywało dzieci prawidłowo karmionych w sposób naturalny.
Tym bardziej, że lekarze są coraz częściej wciągani do promocji produktów mlekozastępczych. Zdarza się, że młode
matki w gabinetach lekarskich zamiast wsparcia w sytuacji trudności z laktacją otrzymują próbki preparatów
mlekozastępczych.
Prof. Anna Dobrzańska, krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii, zwraca uwagę, że błędy jakie dziś popełniane są
przy żywieniu małych dzieci, w konsekwencji przyczyniają się do rozwoju u nich chorób cywilizacyjnych, jak cukrzyca,
otyłość, nadciśnienie i choroby metaboliczne.
- Od czasu płodowego do pierwszych trzech lat żywienie kształtuje metabolizm człowieka. To właśnie w tym okresie
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decyduje się, czy w kolejnych latach życia wystąpi u nas ryzyko pewnych zachorowań. Niestety, 93% matek nie
stosuje się do zaleceń żywieniowych dla niemowląt - zaznacza konsultantka.
Resort zapowiada, że się tym zajmie
Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że wdroży kartę przebiegu ciąży; w takiej karcie wpisana ma być dodatkowa
porada laktacyjna i edukacja w tym zakresie dla ciężarnych. Resort podkreśla, że w standardach opieki
okołoporodowej zapewnia się poradnictwo laktacyjne.
Aby obowiązek ten był jednak skuteczniej realizowany, ministerstwo planuje wprowadzić nowy przepis, który będzie
nakładał na szpital dodatkowy obowiązek.
Jeżeli położnica opuszczając szpital nie dokona wyboru położnej to lecznica będzie musiała poinformować o tym
fakcie odpowiedni dla młodej matki ośrodek opieki zdrowotnej, by w ten sposób zapewnić jej opieka położnej zapowiada resort.
Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki zapewnił, że MZ dostrzega problem niedostatecznej edukacji
w zakresie wpływu karmienia piersią na zdrowie dziecka. Dlatego, jak zapowiedział, resort planuje również działania,
które mają wspomóc promocję karmienia mlekiem kobiecym.
Na apel ekspertów dotyczący refundacji procedury laktacyjnej ministerstwo na razie jednak nie się nie wypowiada.

ZAPROSZENIA

11 kwiecień 2015
Serdecznie zapraszamy wszystkie położne, położne środowiskowe, doule, doradców laktacyjnych
i organizatorów szkół rodzenia na I Konferencję Instytutu Położnej w Warszawie. Stowarzyszenie
Dobrze Urodzeni jest współorganizatorem tego wydarzenia. Wystąpią ekspertki Katarzyna Oleś, Irena
Chołuj, Iwona Marczak, Dorota Hałaczkiewicz, Maria Romanowska i Edyta Dzierżak-Postek.
Miejsce: Sala Żółta, Budynek FOCUS, Al. Armii Ludowej 26, Warszawa, koszt: 65zł
A w programie... wiele ciekawych tematów :) Aby dowiedzieć się szczegółów zapraszamy na stronę
Instytutu Położnej i na Facebooka.

17 – 18 kwiecień 2015
10 Międzynarodowe Sympozjum Karmienia Piersią i Laktacji organizowanie w Warszawie.
Szczegóły: www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2015.html

12 - 13 czerwiec 2015
VIII Zjazd CENTRUM NAUKI O LAKTACJI
Szczegóły wkrótce.

8

Zwróciła się do nas z prośbą Prezes europejskiego
stowarzyszenia konsultantów laktacyjnych ELACTA, Andrea
Hemmelmayr, o wkład w przygotowanie konferencji.
IX Konferencja odbędzie się w dniach 13 i 14 maja 2016
roku w Atenach, przy bliskiej współpracy z greckim
stowarzyszeniem konsultantów laktacyjnych GALAXIAS. Tytuł konferencji: Karmienie
piersią: starożytna sztuka we współczesnym świecie.
Zostaliśmy poproszeni o podanie trzech ulubionych wykładowców i trzech gorących
tematów, o których chcielibyśmy usłyszeć lub dowiedzieć się więcej. Każdy może zgłaszać
propozycje, z których powstanie TOP LISTA i taką odeślemy do ELACTY. Propozycję proszę
przesyłać na adres: biuro@laktacja.org.pl.
Czekamy do 15 lutego.

CIEKAWOSTKI WYSZPERANE
Wyszperała:

Katarzyna Raczek – Pakuła, IBCLC, CDL, Warszawa

KARMIENIE PIERSIĄ I RYZYKO INFEKCJI U 6-LETNICH DZIECI
Artykuł napisany przez dr Susan Tawia, Senior Scientific Information Officer ,(Zespół Badawczy Karmienia
Piersią i Informacji z Australian Breastfeeding Association), do września 2014 profesjonalny twórca
eNewsletter.
Ostatniego miesiąca autorka zgłosiła niepokojący trend, że duża liczba dzieci w Queensland (Australia) jest
odstawiana od piersi przed 4. miesiącem, z czego 21,2% niemowląt ma wprowadzone posiłki bezmleczne.
Jeśli dane były reprezentatywne dla wszystkich australijskich dzieci, to znaczy, że 63942 z 301617 dzieci
urodzonych w 2011 roku odstawiono przedwcześnie po 4 miesiącach, wprowadzając do żywienia składniki
o niskich wartościach odżywczych, które zastępują pokarm kobiecy o wysokich wartościach odżywczych.
Długofalowe konsekwencje zdrowotne przedwczesnego odstawienia od piersi zostały zbadane kohortowo
dzieci, obserwowano jak dzieci wzrastają i rozwijają się. Najnowsze badania z Infant Feeding Practices
Study II na amerykańskich dzieciach wykazały różnice w ryzyku infekcji, w wieku 6 lat, pomiędzy dziećmi,
które były w ogóle karmione piersią i wyłącznie karmione piersią przez różne okresy czasu (Li, Dee, Li,
Hoffman i Lawrence 2014).
Kluczowym wnioskiem z badań było to, że jeśli matka karmi dłużej wyłącznie piersią, to jest czeka
z wprowadzeniem żywności i napojów innych niż pokarm matki (w tym sztuczne mleka dla niemowląt), to
jej dziecko będzie miało mniejsze szanse na zachorowanie na infekcje ucha, gardła i zatok aż do wieku 6 lat
(wykres 1 i tabela 1 – dane o wyłączności karmienia piersią).
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Rysunek 1. Występowanie zakażeń wśród 6-letnich dzieci w USA w zeszłym roku, w zależności od czasu trwania
wyłącznego karmienia piersią.

 p <0,05 uważa się za statystycznie istotne
Tłumaczenie terminów z rysunku:
Percentage – procenty
Cold or URT – przeziębienie lub infekcja górnych dróg oddechowych
Ear - ucho
Throat – gardło
Sinus - zatoki
Pneumonia – zapalenie płuc
Urinary tract – drogi moczowe

Tabela 1. Skorygowane szanse infekcji wśród 6-letnich dzieci w USA w zeszłym roku, w zależności od czasu
trwania wyłącznego karmienia piersią.
Variable

Cold or
URT
aOR

Ear

Throat

Sinus

Pneumonia
or lung

Urinary
tract

95%
95%
95%
95%
95%
95%
aOR
aOR
aOR
aOR
aOR
CI
CI
CI
CI
CI
CI

Duration of
exclusive
breastfeeding
(n=1106)
>0 to <4 months

1.00

4 to <6 months

0.88

1.00

1.00

1.00

1.00

0.620.460.510.430.030.69
0.77
0.71
0.67
1.25
1.03
1.16
1.18
1.52

0.640.140.07- 0.13 0.020.040.37*
0.23*
0.34
2.73
0.98
0.76 *
0.97
2.61
* Jeżeli 95% CI nie obejmuje 1, wyniki są istotne statystycznie
≥6 months

1.32

1.00
1.29

0.572.98

0.46

0.063.65
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Częstość występowania zakażeń
Odsetki infekcji ucha, gardła i zatok były najniższe wśród dzieci, które były karmione piersią przez ≥9
miesięcy, karmione wyłącznie piersią ≥6 miesięcy lub karmione piersią ≥6 miesięcy bez suplementacji
sztucznego mleka przed upływem 6 miesięcy.
Innym ważnym odkryciem było to, że dla 6-letnich dzieci maleje częstość występowania i szansa na co
najmniej dwie wizyty u lekarza z powodu choroby w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jeśli czas trwania
i wyłączność karmienia piersią wzrastała. Im dłużej i wyłącznej karmiony był piersią sześciolatek, tym
mniejsze jest prawdopodobieństwo, że będzie chorował na infekcje.
Karmienie piersią wydaje się zapobiegać niektórym zakażeniom we wczesnym dzieciństwie oraz długo po
tym, gdy było karmione piersią. Jaki jest tego mechanizm, jeszcze nie jest konkretnie wiadomo, ale
wiadomo, że karmienie piersią wspiera prawidłowy rozwój i czynność układu odpornościowego.
Wykazano, że niemowlęta karmione sztucznie mają znacznie mniejszą grasicę niż dzieci, które były
karmione wyłącznie piersią przez 4 miesiące (Hasselbach, Jeppesen, Engelmann, Michaelsen & Nielsen,
1996).
Grasicy jest wyjątkowym narządem, bo w odróżnieniu od większości narządów, największa jest u dzieci.
Przed porodem i przez całe dzieciństwo, grasica jest zaangażowana w produkcję i dojrzewanie limfocytów T
i komórek T, szczególnego rodzaju białych krwinek, które chronią organizm przed niektórymi zagrożeniami,
w tym wirusami i infekcjami. Stwierdzono również korelację między wielkością grasicy i poziomem CD8 +,
szczególnym podzbiorze komórek T (Jeppesen, Hasselbalch, Lisse, Ersbøll, itp Engelmann, 2004).
Wydaje się, że karmienie piersią i / lub mleko matki ma zarówno bieżące jak i długoterminowe działanie
immunomodulujące dla rozwijających się komórek układu odpornościowego. Odkrycie, że dzieci karmione
piersią rzadziej mają infekcje ucha, gardła i zatok na 6 lat wspiera tę ideę.
Komentarz redakcji: Spogladając okiem pediatry na niedawno opublikowany polski nowy schemat żywienia
w pierwszym roku życia dziecka, pragne podkreślić, co jest w programowaniu zywieniowym najważniejsze.
Powyższy artykuł dobrze to ilustruje.
Hasselbalch, H., Jeppesen, D. L., Engelmann, M. D. M., Michaelsen, K. F., & Nielsen, M. B. (1996). Decreased thymus size in
formula‐ fed infants compared with breastfed infants. Acta Paediatrica, 85(9), 1029-1032.
Jeppesen, D. L., Hasselbalch, H., Lisse, I. M., Ersbøll, A. K., & Engelmann, M. D. (2004). T‐ lymphocyte subsets, thymic size
and breastfeeding in infancy. Pediatric Allergy and Immunology, 15(2), 127-132.
Li, R., Dee, D., Li, C. M., Hoffman, H. J., & Grummer-Strawn, L. M. (2014). Breastfeeding and Risk of Infections at 6 Years.
Pediatrics, 134 (Supplement 1), S13-S20.

KONTAKT
POLSKIE TOWARZYSTWO KONSULTANTÓW I DORADCÓW LAKTACYJNYCH
www.laktacja.org.pl
44-100 Gliwice
ul. Matejki 14/3a
e-mail: biuro@laktacja.org.pl
Przypominam o wpłacaniu składek członkowskich – 50 zł przynależność do PTKiDL, 100 zł – PTKiDL
i ELACTA.
Nr konta: BGŻ 27 2030 0045 1110 0000 0261 0180
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